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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

05

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172579

4

02/09/15 12 اللغة العربيةمنير علوش

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 33390816/09/88 118 اللغة الفرنسيةعبد الكريم الشكدالي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 159669

9

18/11/11 30 اللغة الفرنسيةفاطمة ونناش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175718

2

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةعادل أخطار

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175719

2

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةحسن ساقي

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 175721

2

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةيوسف بن ابراهيم 

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 169009

3

03/09/13 24 اللغة النجليزيةرجاء الغلوش

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175641

0

02/09/15 22 اللغة النجليزيةرضوان الطالب

إقليم: خنيفرةإقليم: أزيلل 172201

9

02/09/14 18 اللغة النجليزيةمني اكبار

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175640

9

02/09/15 12 اللغة النجليزيةمحمد بادة 

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175790

6

02/09/15 22 الجتماعياتخزان امحمد

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 175722

3

02/09/15 12 الجتماعياتجمال السباعي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175731

5

02/09/15 22 الرياضياتسفيان اليقيني 

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175732

9

02/09/15 22 الرياضياتالحبيب العوني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175730

4

02/09/15 12 الرياضياتعبد الرزاق قاسدي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175731

7

02/09/15 12 الرياضياتعبد الكريم الهدوني

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 175733

2

02/09/15 12 الرياضياتحميد صديقي

1
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إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 175733

3

02/09/15 12 الرياضياتتوفيق التاجح

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 169077

5

03/09/13 26 التربية البدنيةدحى فؤاد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172586

4

02/09/15 22 التربية البدنيةعبد المنعم نصراوي

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172586

7

02/09/15 22 التربية البدنيةعماد شكوري

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172585

7

02/09/15 12 التربية البدنيةسفيان اعظيم

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 172585

8

02/09/15 12 التربية البدنيةعماد الياسمين

إقليم: خريبكةإقليم: أزيلل 172585

9

02/09/15 12 التربية البدنيةأشرف بوقدير

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172511

9

02/09/15 12 المعلومياتزكرياء خدي 

إقليم: بني مللإقليم: أزيلل 169119

8

03/09/13 34 الفلسفةأطير سفيان

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: أزيلل 172577

2

02/09/15 12 الفلسفةبلفلح عبد الرزاق

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 150403

7

05/09/08 22 اللغة الفرنسيةعبد السلم املوي

إقليم: أزيللإقليم: بني ملل 159892

3

02/09/11 22 اللغة الفرنسيةعزيزي موراد

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 175730

3

02/09/15 12 الرياضياتأكناو إلهام

إقليم: الفقيه بن صالحإقليم: بني ملل 172512

6

02/09/15 12 المعلومياتالوراري نجاة

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 144743

6

05/09/07 36 اللغة العربيةسعيد ابغى

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 175720

8

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء الديناري

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 5944616/09/94 20 اللغة الفرنسيةميمون العيدي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 159884

4

05/09/11 18 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةعكراط عبد الجليل

2
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إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 175642

4

02/09/15 22 اللغة النجليزيةنزهة مكنوزي

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 144656

4

05/09/07 58 الرياضياتصالح المسكيوي

إقليم: خريبكةإقليم: الفقيه بن صالح 159895

5

05/09/11 12 الرياضياتالمصطفى بكاني

إقليم: أزيللإقليم: الفقيه بن صالح 141062

0

06/09/06 66 المعلومياتجواد نورالدين

إقليم: بني مللإقليم: الفقيه بن صالح 169113

7

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالمعلومياتحفياني سميرة

إقليم: أزيللإقليم: خنيفرة 159089

9

26/07/10 18 الرياضياتحميد حمادي

3
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

06

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: بنسليمان 168953

4

03/09/13 34 اللغة السبانيةنزهة الزعيم

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 115726

2

16/09/99 42 اللغة العربيةعبدالنعيم الداودي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 154508

6

02/09/09 42 اللغة العربيةازوغ ابراهيم

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 126660

7

04/09/02 12 اللغة العربيةالصديقي عبدالغني

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: برشيد 154492

7

02/09/09 22 اللغة الفرنسيةعبد الحق نجار

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 111900

1

16/09/98 12 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف هزيني

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاإقليم: برشيد 117262

5

04/09/02 72 اللغة النجليزيةفاطمة  بيضو

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 154402

6

02/09/09 20 اللغة النجليزيةربيع متمني

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 169097

2

03/09/13 16 اللغة النجليزيةمحمد بوريس

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 167915

1

01/03/11 12 الجتماعياتعبد الرحيم أيت علي

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 172545

2

02/09/15 12 الرياضياتنجاح كاميليا

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 154228

1

02/02/09 54 علوم الحياة والرضصباح العلوشي

إقليم: النواصرإقليم: برشيد 159100

5

26/07/10 24 الفيزياء والكيمياءالمصطفى طالب رضاه

إقليم: سطاتإقليم: برشيد 172562

4

02/09/15 22 الفيزياء والكيمياءجنان نبيل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 172560

5

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءالمعطاوي  ياسين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: برشيد 172560

7

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءأكزناناي  ياسين

إقليم: مديونةإقليم: برشيد 172560

8

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءعبدا الرامي

1
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نوع الطلب

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 168986

1

03/09/13 20 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةنشافة محمد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 172318

4

02/09/14 18 التربية البدنيةرنبكي   حورية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: برشيد 172396

3

02/09/14 18 التربية البدنيةرداد      حمزة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: برشيد 159659

5

18/11/11 36 الفلسفةيونس حاوض

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 71683516/09/92 78 اللغة الفرنسيةمعاشي عبد العالي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 159343

1

05/09/11 22 اللغة الفرنسيةالعماري سفيان

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 169093

7

03/09/13 12 اللغة النجليزيةرشيدي اسماعيل

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 158713

0

01/01/10 12 الرياضياتزوهير سميرة

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 88837316/09/87 96 اللغة الفرنسيةمرية عزام

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 20230228/09/87 38 علوم الحياة والرضتوفيق فلح

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 172577

5

02/09/15 22 الفلسفةزبود حياة

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 115386

8

16/09/99 58 اللغة العربيةتوفيق جميلة

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 74498016/09/93 126 علوم الحياة والرضبوشعيب الخديري

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 14816817/09/84 66 علوم الحياة والرضسعيد لهوير

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 88969716/09/88 36 علوم الحياة والرضلطيفة اكوب

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 172507

4

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمسترجي صوفية

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة عين الشق 172487

9

02/09/15 12 الرياضياتالمالكي مريم

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة عين الشق 159225

9

01/03/11 8 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالمجدولي كريمة

2
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تاريخ التوظيف
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عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشق 158800

8

02/09/10 24 الفيزياء والكيمياءفاطمة سدجاري

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة عين الشق 144508

3

18/02/08 18 الفيزياء والكيمياءأنيس مهدي بال

إقليم: برشيدعمالة مقاطعة عين الشق 169087

6

03/09/13 24 الفلسفةسعاد تربيلي

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعة عين الشق 175770

3

02/09/15 12 الفلسفةمحمد زكاري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسني 88605216/09/87 128 اللغة الفرنسيةمريم أكوجيم

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسني 150354

9

05/09/08 46 اللغة الفرنسيةالهوي فاطمة الزهراء

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة الحي الحسني 140674

4

05/09/08 22 اللغة النجليزيةالبواخري ليلى

إقليم: مديونةعمالة مقاطعة الحي الحسني 33139216/09/88 34 إلتحاق بالزوجةالرياضياتيوسف العبيد

إقليم: سطاتعمالة مقاطعة الحي الحسني 167961

8

01/01/12 27 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحسناء الحجوجي

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسني 159129

6

26/07/10 28 الفيزياء والكيمياءبحاج حسن

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة الحي الحسني 159162

8

06/12/10 22 الفيزياء والكيمياءسعيد برهومي

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات ابن مسيك 23810617/09/84 82 اللغة الفرنسيةسعيد حمدي

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 158809

0

02/09/10 18 اللغة الفرنسيةمريم شل

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 128464

5

07/09/05 24 اللغة النجليزيةبومهدي سهام

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 9219216/09/95 62 الرياضياتأمــيـــنة  شــقــيـــــــري

إقليم: برشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 159337

4

05/09/11 22 الرياضياتالخضاري   عبد المجيد

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيك 159227

6

01/03/11 28 الفيزياء والكيمياءعبدالرحيم ابغوغ

إقليم: النواصرعمالة مقاطعات ابن مسيك 167952

2

01/03/11 12 الفيزياء والكيمياءالمزاوي عبدا

3
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إقليم: مديونةعمالة مقاطعات ابن مسيك 172497

4

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءبودرعة يوسف

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيك 150379

7

10/09/08 36 الفلسفةإيمان البدراوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 88323416/09/86 100 اللغة العربيةمرجاني السعدية

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 127053

5

22/03/03 72 اللغة العربيةهدان لطيفة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 159893

7

05/09/11 36 اللغة العربيةخالد بشار الخير

إقليم: سطاتعمالة مقاطعات مولي رشيد 159884

1

05/09/11 20 اللغة العربيةزينب عاكف

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات مولي رشيد 89711101/12/90 138 اللغة الفرنسيةبوجدي أمينة

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات مولي رشيد 127821

9

07/09/04 52 اللغة الفرنسيةالصاديقي حسناء

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 144371

8

05/09/07 36 اللغة الفرنسيةفدوى رمضاني

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 104688

7

16/09/96 18 اللغة الفرنسيةبوعدي مصطفى

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154555

3

25/12/09 16 اللغة الفرنسيةاشطينة ازهور

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 159662

7

18/11/11 36 اللغة النجليزيةسامية المعطاوي

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154238

4

06/04/09 52 الرياضياتمحمد صردي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 158600

7

02/09/10 28 الرياضياتبدر بوصفيحة

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات مولي رشيد 154675

2

01/01/10 22 الرياضياتبنداود اسماعيل

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154598

0

01/01/10 18 الرياضياتفاطنة صمود

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 97388916/09/86 110 علوم الحياة والرضيزمي جميلة

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 111844

1

16/09/98 106 علوم الحياة والرضشوقي صباح

4



الجهة الصلية : 

رقم التأجير
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الدار البيضاء  - سطات06
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نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 
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م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 159239

4

01/03/11 36 علوم الحياة والرضإلهام سعداوي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 154365

7

02/09/09 34 علوم الحياة والرضيونس السرحاني

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات مولي رشيد 24399216/09/88 72 الفيزياء والكيمياءمحمد بنعزة

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات مولي رشيد 154672

9

01/01/10 26 الفيزياء والكيمياءنحاسي    محسين

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 172497

9

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءهشام منتاج

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات مولي رشيد 154345

8

02/09/09 48 الفلسفةيوسف البوعيشي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 154355

8

16/09/09 48 الفلسفةالحسن القرشي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 154588

5

25/09/09 48 الفلسفةصعب نوال

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات مولي رشيد 150389

5

05/09/08 34 الفلسفةالمودن نادية

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128226

4

07/09/05 18 اللغة العربيةرشيدة  المسكي

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159895

6

02/09/11 36 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء بكري

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 8925816/09/95 28 اللغة الفرنسيةالحسن معرف

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 111378

9

16/09/97 22 اللغة الفرنسيةعبد اللطيف جمال الدين

إقليم: مديونةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172502

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةسرغني عبدالله

عمالة: المحمديةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 127649

8

12/09/02 90 اللغة السبانيةفاطمة بقالي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 158621

1

02/09/10 26 اللغة اللمانيةزائد عبد الفتاح

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172291

5

02/09/14 14 إلتحاق بالزوجالرياضياتزينب أعمينو

عمالة مقاطعات مولي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 168745

1

04/09/12 12 الرياضياتعمر زكري

5
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نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 
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م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 172488

0

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتاشعيشع فاطمة الزهراء

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 144660

1

06/09/07 34 اللغة السبانيةيونس فاضل

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 158713

4

01/01/10 42 الرياضياتمريم صدوق

إقليم: بنسليمانإقليم: الجديدة 115662

3

16/09/99 26 الرياضياتاموش ابراهيم

إقليم: سيدي بنورإقليم: الجديدة 140826

6

06/09/06 24 الرياضياتعشاق   عزالدين

إقليم: سطاتإقليم: الجديدة 158719

2

01/01/10 28 الفيزياء والكيمياءنور الدين حباش

إقليم: النواصرإقليم: الجديدة 168881

8

04/09/12 32 التربية السلميةلحسن غمادي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 169081

0

03/09/13 16 التربية البدنيةيوسف كنز الدين

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: الجديدة 172574

2

02/09/15 12 الفلسفةحسناء عنيد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 172528

2

02/09/15 12 اللغة العربيةوهمي مصطفى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 172253

5

02/09/14 10 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة المشروحي

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 127878

7

07/09/04 40 اللغة النجليزيةياسين هشام

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 154626

0

01/01/10 24 الرياضياتعمرو السمامي

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: مديونة 172492

9

02/09/15 22 الرياضياتعضموني عبد الله

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 154262

5

06/04/09 18 الرياضياتفـــــــــارس عـــــائشـــــة

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 172488

1

02/09/15 12 الرياضياتنواري يوسف

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: مديونة 172308

1

02/09/14 18 علوم الحياة والرضهاجر الساخي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 123343

9

06/09/01 54 الفيزياء والكيمياءاسماعيل مزوزي

6
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م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 154431

7

02/09/09 36 الفيزياء والكيمياءالمشروح عبد الغاني

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: مديونة 115539

3

16/09/99 22 الفيزياء والكيمياءعباس معراض

عمالة: المحمديةإقليم: مديونة 169070

3

03/09/13 25 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةنجاة الزوين

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: مديونة 172576

9

02/09/15 12 الفلسفةتغزوان رضوان

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: المحمدية 154580

6

01/01/10 28 الرياضياتإدريس   داوي

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة: المحمدية 154347

2

02/09/09 22 علوم الحياة والرضغزلن الفقار

إقليم: النواصرعمالة: المحمدية 158663

4

02/09/10 42 التربية السلميةاخديم مريم

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 172507

1

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةناذي ياسين

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 159959

4

07/09/11 36 اللغة النجليزيةافلح لبنى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 172505

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةأيوب   المجدوب

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 172485

7

02/09/15 12 الجتماعياترضوان الدفالي

إقليم: سيدي بنورإقليم: النواصر 154580

2

01/01/10 18 الرياضياتبوشعيب رفيق

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 158719

1

04/09/09 18 الرياضيات.حسن بوركبة

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: النواصر 158736

5

01/01/10 18 الرياضياتإبراهيم  الشركي

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 158694

1

02/09/10 12 الرياضياتساخي عبد الحق

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 172488

3

03/09/15 12 الرياضياتبوطيب حمزة

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 159916

2

05/09/11 7 إلتحاق بالزوجالرياضياتسناء شاكر

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 167869

6

01/01/12 40 علوم الحياة والرضحياة وسلمان

7
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02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة مقاطعة عين الشقإقليم: النواصر 150420

3

05/09/08 36 علوم الحياة والرض.نحلي عبد المطلب

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 172513

8

02/09/15 22 علوم الحياة والرضالمهدي فايت

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 169056

8

03/09/13 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضابتسام بوزيان

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: النواصر 172513

7

02/09/15 12 علوم الحياة والرضبطعي محمد

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 172514

6

02/09/15 12 علوم الحياة والرضفيصل زوندو

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 158735

0

01/01/10 34 الفيزياء والكيمياءسعيد قباص

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 159119

8

26/07/10 28 الفيزياء والكيمياءنور الدين قابا

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 167912

2

01/03/11 19 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءعبد الرحيم داسع

إقليم: برشيدإقليم: النواصر 172342

0

02/09/14 8 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد الطالبي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: النواصر 89612117/09/90 60 التربية السلميةفوزية الرامي

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 144464

9

14/02/08 60 التربية السلميةدرويش أحمد

إقليم: سيدي بنورإقليم: النواصر 36319816/09/89 22 التربية البدنيةهراس مصطفى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 172518

3

02/09/15 12 التربية البدنيةمحمد فهمي

إقليم: مديونةإقليم: النواصر 140966

3

06/09/06 46 المعلومياتفاطمة لحمودني

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: النواصر 141043

6

06/09/06 28 المعلومياتمحمد جيد

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: النواصر 150405

3

10/09/08 18 المعلومياتنعيمة كعنان

عمالة: المحمديةإقليم: النواصر 169145

8

03/09/13 24 الفلسفةحماني محمد

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 150363

9

05/09/08 46 اللغة العربيةعبد الغني بن القائد

8
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تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: برشيدإقليم: سطات 159364

1

05/09/11 46 اللغة العربيةالياس عمر النجار

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدإقليم: سطات 175711

4

02/09/15 12 اللغة العربيةعبد المجيد الطهيري

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175713

9

02/09/15 12 اللغة العربيةحميد لغشاوي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172510

2

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةالموزالي زينب

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172510

4

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةسهام دبيش

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172502

1

02/09/15 12 اللغة النجليزيةابراهيم فاريسي

إقليم: مديونةإقليم: سطات 175771

7

02/09/15 12 اللغة النجليزيةيوسف كمال

إقليم: برشيدإقليم: سطات 175703

4

02/09/15 22 الجتماعياتصبار مراد

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 175703

3

02/09/15 12 الجتماعياتليلى محسن

إقليم: النواصرإقليم: سطات 175704

0

02/09/15 12 الجتماعياتلحسن بيزضي

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 159340

8

05/09/11 12 الرياضياتعبد الفتاح قويدر

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سطات 159927

8

05/09/11 12 الرياضياتعبد العالي الشوب

عمالة: المحمديةإقليم: سطات 172543

5

02/09/15 12 الرياضياتمحمد أجدار

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 172545

6

02/09/15 12 الرياضياتمحمد أبو الخلف

عمالة مقاطعات ابن مسيكإقليم: سطات 167929

3

01/01/12 24 علوم الحياة والرضعبدالوهاب التزاني

عمالة مقاطعات مولي رشيدإقليم: سطات 158458

0

05/09/11 12 علوم الحياة والرضامال نور الهادي

إقليم: النواصرإقليم: سطات 172540

0

02/09/15 12 علوم الحياة والرضالطيبي محمد

إقليم: النواصرإقليم: سطات 159080

9

26/07/10 42 الفيزياء والكيمياءمحمد شلولي

9



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: سيدي بنورإقليم: سطات 158591

9

02/09/10 28 الفيزياء والكيمياءيوسف بنعيسى

إقليم: الجديدةإقليم: سطات 9022219/09/95 128 التربية البدنيةعبدالبر حسناوي

إقليم: برشيدإقليم: سطات 172574

6

02/09/15 12 الفلسفةمنى طهيري

عمالة مقاطعة الحي الحسنيإقليم: سيدي بنور 168964

7

03/09/13 24 اللغة السبانيةسليمة البكري

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 158635

4

02/09/10 34 الجتماعياتعبدالرحيم المودن

إقليم: سطاتإقليم: سيدي بنور 172416

1

02/09/14 28 الجتماعياتعبد الرحيم البراد

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 143864

3

08/01/07 76 الرياضياتمحمد علو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 154383

3

02/09/09 48 الرياضياتسعيد كنعان

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 144709

2

05/09/07 22 الرياضياتكمال بورزيق 

عمالة: المحمديةإقليم: سيدي بنور 150557

6

05/09/08 22 الرياضياتعبد الجليل الخياطي

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 172197

8

02/09/14 6 إلتحاق بالزوجةالرياضياتيوسف ارحو

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 128063

9

27/09/04 60 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءالسلماني المصطفى

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيإقليم: سيدي بنور 154431

8

02/09/09 48 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءزهير لقبيبي

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانإقليم: سيدي بنور 144696

1

05/09/07 12 الفيزياء والكيمياءصلح الدين لمتوني

إقليم: النواصرإقليم: سيدي بنور 126739

5

04/09/02 22 التربية البدنيةمحمد جبور

إقليم: برشيدإقليم: سيدي بنور 172581

5

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةرجاء راشيق

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 168924

9

03/09/13 24 الفلسفةعثمان حسيني

إقليم: الجديدةإقليم: سيدي بنور 159376

1

05/09/11 8 إلتحاق بالزوجةالفلسفةعادل سند

10



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء  - سطات06

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

11



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

م. النقطالسم و النسب

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

08

إقليم: ميدلتإقليم: الرشيدية 104936

6

16/09/96 106 اللغة السبانيةايت احساين احماد

إقليم: تنغيرإقليم: الرشيدية 175816

1

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةباكري ابراهيم

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 175816

9

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةباري عبد المجيد

إقليم: ورزازاتإقليم: ميدلت 172281

1

02/09/14 18 اللغة النجليزيةاسماعيل تاجر

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 175807

6

02/09/15 12 اللغة النجليزيةأرقيقي نبيل

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 168890

9

03/09/12 22 الرياضياتيوسف سكاوي

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 175797

4

02/09/15 12 الرياضياتمحمد أعدي

إقليم: تنغيرإقليم: ميدلت 175801

9

02/09/15 12 الرياضياتالباز مصطفى

إقليم: الرشيديةإقليم: ميدلت 167956

3

01/03/11 36 الفلسفةهنشيش رشيد

إقليم: تنغيرإقليم: ورزازات 169151

3

03/09/13 24 اللغة العربيةصباح البيضاوي

إقليم: زاكورةإقليم: ورزازات 175694

0

02/09/15 22 اللغة العربيةمساطة محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: ورزازات 172246

7

02/09/14 28 الرياضياتيوسف ايف ملوك

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175644

8

02/09/15 22 اللغة العربيةكمال كباري

إقليم: زاكورةإقليم: تنغير 175645

3

02/09/15 12 اللغة العربيةمحمد اوحدو

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 140150

7

06/09/06 48 اللغة الفرنسيةعبد العلي ايت بريك

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 159329

8

05/09/11 34 اللغة الفرنسيةمحمد ابديسن

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 159886

8

05/09/11 30 اللغة الفرنسيةعبد الكريم امهاوش

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 172432

7

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةسهام لصطاف

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 172432

8

02/09/14 28 اللغة الفرنسيةاغنان عبد الفتاح

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 158653

8

02/09/10 24 اللغة الفرنسيةيوسف حيان

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175696

8

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةاحمد بنهيش

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 172508

7

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةفاطمة بن خاي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 169008

5

03/09/13 34 اللغة النجليزيةعبد المولى بلكشة

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175686

8

02/09/15 22 اللغة النجليزيةعبد الرحمان يوسفي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 175688

1

02/09/15 12 اللغة النجليزيةهلل الزوين

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175679

0

02/09/15 22 الرياضياتسفيان باصي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 172599

7

02/09/15 12 الرياضياتمحمد المكيوي

إقليم: الرشيديةإقليم: تنغير 169121

5

03/09/13 34 الفلسفةمحمد بوزكراوي علوي

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 172274

5

02/09/14 28 الفلسفةمحمد بولعلم

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175683

0

02/09/15 12 الفلسفةامحمد بوعدي

إقليم: زاكورةإقليم: تنغير 175683

8

02/09/15 12 الفلسفةالوزيري عبد الكريم

إقليم: ورزازاتإقليم: تنغير 175683

9

02/09/15 12 الفلسفةجواد اوفينت

إقليم: ميدلتإقليم: تنغير 175685

4

02/09/15 12 الفلسفةعبد الرحيم لزعر

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175693

4

02/09/15 22 اللغة العربيةعزيز   لحسن أرحو

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 172409

7

02/09/14 18 اللغة العربيةرحمون محمد

2



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

درعة - تافيللت08

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 175693

5

02/09/15 12 اللغة العربيةعبد الله بدعي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 168948

8

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةخديجة خدري

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 105008

9

16/09/96 22 اللغة الفرنسيةبن ابراهيم محمد

إقليم: الرشيديةإقليم: زاكورة 172534

2

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةعبد المولى السعيدي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 175697

0

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةمحمد تمراوي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172432

6

02/09/14 16 اللغة الفرنسيةسعيد صادق

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172509

8

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةيزيدي مولي المصطفى

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 175696

5

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةسعيد بادو

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 175687

0

02/09/15 12 اللغة النجليزيةطارق جبراوي

إقليم: تنغيرإقليم: زاكورة 172593

0

02/09/15 22 الجتماعياتمحمد بوريك

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 172599

1

02/09/15 12 الرياضياتلحسن محجوبي

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175679

3

02/09/15 12 الرياضياتعيسى هياب

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175680

0

02/09/15 12 الرياضياتعبد ا معلي

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 168927

4

03/09/13 24 الفلسفةهشام عماري

إقليم: ميدلتإقليم: زاكورة 175680

8

02/09/15 12 الفلسفةيوسف الشكر

إقليم: ورزازاتإقليم: زاكورة 175683

7

02/09/15 12 الفلسفةرضوان القادري

3



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

03

إقليم: مولي يعقوبعمالة: مكناس 34111716/09/88 114 الرياضياتامحمد بوخشان

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 175741

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةبوعلي حمزة

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 172369

2

02/09/14 28 الرياضياتعملي محمد

إقليم: إفرانإقليم: بولمان 141063

6

06/09/06 12 الرياضياتسعيد اوبها

إقليم: تاوناتإقليم: بولمان 175734

0

02/09/15 12 الرياضياتمحمد عللي

إقليم: الحاجبإقليم: بولمان 169056

7

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضبنبراهيم لمياء

عمالة: مكناسإقليم: الحاجب 105193

2

16/09/97 109 إلتحاق بالزوجالرياضياتتورية الصادقي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: إفران 5537016/09/94 122 الرياضياتخديجة علوي مجيد

عمالة: فاسإقليم: صفرو 158620

4

02/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة اليطاليةفاطمة الزهراء زغدود

إقليم: بولمانإقليم: صفرو 175729

9

02/09/15 22 الرياضياتأوبوفتال مراد

إقليم: تازةإقليم: تاونات 172474

8

02/09/15 22 اللغة النجليزيةهشام الدحماني

إقليم: بولمانإقليم: تاونات 172471

5

02/09/15 12 اللغة النجليزيةمحمد الناصري

إقليم: تازةإقليم: تاونات 172474

2

02/09/15 12 اللغة النجليزيةعبد الصماد لكتامي   

إقليم: تازةإقليم: تاونات 172474

6

02/09/15 12 اللغة النجليزيةعثمان زناكيي

إقليم: مولي يعقوبإقليم: تاونات 141030

9

06/09/06 66 اللغة السبانيةالوراد  بوسلهام

عمالة: فاسإقليم: تاونات 158633

7

02/09/10 52 اللغة اللمانيةفاطمة الزهراء المرنيسي

إقليم: صفروإقليم: تاونات 175733

6

02/09/15 22 الرياضياتجمال السايح

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

فاس - مكناس03

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: صفروإقليم: تازة 150509

3

05/09/08 22 الرياضياتجمال العوين

إقليم: الحاجبإقليم: تازة 175176

6

02/09/14 15 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضمصطفى ابنو علي

2



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - واد نون10

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

10

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 175774

5

02/09/15 22 اللغة النجليزيةاسامة اعل

إقليم: طانطانإقليم: أسا - الزاك 175776

2

02/09/15 22 اللغة النجليزيةمحمد لراباس

إقليم: سيدي افنيإقليم: أسا - الزاك 172523

6

02/09/15 12 الرياضياتعبدالعالي نوحي

إقليم: كلميمإقليم: أسا - الزاك 175731

9

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعالي أبيدار

إقليم: كلميمإقليم: أسا - الزاك 172512

3

02/09/15 12 المعلومياتمصـطـفـــى الـعـيـــرج

إقليم: سيدي افنيإقليم: كلميم 172491

2

02/09/15 12 الرياضياتيوسف الحسني

إقليم: أسا - الزاكإقليم: طانطان 159158

4

08/12/10 42 اللغة النجليزيةمحمد جكان

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -  الساقية الحمراء11

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

11

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 172431

0

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةجواد باقشيش

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175786

1

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةيونس كمال

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 172516

1

02/09/15 12 علوم الحياة والرضعز الدين حداني

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 175760

2

02/09/15 22 التربية السلميةالوافي الكنتاوي

إقليم: العيونإقليم: بوجدور 154589

2

01/09/09 12 إلتحاق بالزوجةالفلسفةأحمد باباعياش

إقليم: العيونإقليم: السمارة 159156

0

08/12/10 52 اللغة العربيةالركيبي مريم

إقليم: العيونإقليم: السمارة 172198

9

02/09/14 18 الرياضياتالخور كريم

إقليم: العيونإقليم: السمارة 128526

7

07/09/05 74 الفلسفةالطالبي عبد ا

إقليم: بوجدورإقليم: السمارة 159666

4

18/11/11 12 الفلسفةسالم حسينا

إقليم: السمارةإقليم: العيون 172489

5

02/09/15 22 الرياضياتالبقال بوهوش

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 159161

3

06/12/10 30 اللغة العربيةاليزيدي البشير

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 175786

4

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمصطفى جامع

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 172504

7

02/09/15 13 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةمحمود خربيش

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 172491

5

02/09/15 12 الرياضياتالحسان بوكاش

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 172492

0

02/09/15 12 الرياضياتمحمد زياني

إقليم: العيونإقليم: طرفاية 172588

8

02/09/15 12 التربية البدنيةسيدهم سمان

إقليم: السمارةإقليم: طرفاية 175684

6

02/09/15 12 الفلسفةخطري العياشي

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

07

إقليم: اليوسفيةإقليم: الحوز 154954

3

02/09/09 49 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضليلى  المجيد

عمالة: مراكشإقليم: الحوز 159880

5

05/09/11 28 الجتماعياتأيت ازي ابراهيم

إقليم: الصويرةإقليم: الحوز 168894

0

03/09/13 24 الجتماعياتنمغرن عبدالصمد

إقليم: آسفيإقليم: شيشاوة 172591

9

02/09/15 12 الجتماعياتصدام بن القائد

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 175651

2

02/09/15 12 الجتماعياتمصطفى زيري

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 157976

0

02/09/10 34 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضأكواسيف وفاء

إقليم: الحوزإقليم: شيشاوة 154409

2

02/09/09 25 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضالحسين أيعز

إقليم: اليوسفيةإقليم: شيشاوة 175824

7

29/09/15 22 الفيزياء والكيمياءعبد المولى المجاهد

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175781

6

02/09/15 12 اللغة العربيةفيصل أوزيو

إقليم: شيشاوةإقليم: قلعة  السراغنة 175783

5

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمحمد القادمي

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175784

3

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةاسية ايت ابريك

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175784

7

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمروان قردام

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 154608

0

01/01/10 24 اللغة النجليزيةالــخـلـدانـــي مـحـمــــــــد

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175772

8

02/09/15 22 اللغة النجليزيةلحسن بوستة

إقليم: الحوزإقليم: قلعة  السراغنة 175653

0

02/09/15 12 الجتماعياتحسن املول

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 172371

9

02/09/14 28 الرياضياتشعيبي ابراهيم

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 159275

4

01/03/11 52 علوم الحياة والرضمليكة بن الفقير

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 154350

1

02/09/09 34 علوم الحياة والرضمحمد الحامدي

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 159092

5

26/07/10 18 علوم الحياة والرضاحمد خضرى

إقليم: اليوسفيةإقليم: قلعة  السراغنة 172217

5

02/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالهام دكار

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 172401

5

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءيوسف عمري

إقليم: اليوسفيةإقليم: قلعة  السراغنة 175661

2

02/09/15 12 الفيزياء والكيمياءرضوان السجدي

إقليم: الصويرةإقليم: قلعة  السراغنة 172325

5

02/09/14 18 التربية البدنيةيوسف حدوشي

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175762

8

02/09/15 12 التربية البدنيةعز الدين الخلوفي

إقليم: الرحامنةإقليم: قلعة  السراغنة 175770

8

02/09/15 12 الفلسفةمحمد أمين لكريني

إقليم: شيشاوةإقليم: قلعة  السراغنة 175771

0

02/09/15 12 الفلسفةعبد الرحيم فال

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 175783

2

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةرشيد اسكسيوي

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 175783

3

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمصطفى  اوباري

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 175772

2

02/09/15 12 اللغة النجليزيةرشيد شانك

إقليم: آسفيإقليم: الصويرة 141051

7

06/09/06 66 اللغة اللمانيةليموني   كلثوم

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 172541

8

02/09/15 22 الرياضياتالمهدي بنحاجي

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 172542

2

02/09/15 12 الرياضياتمحمد النحالي

إقليم: الحوزإقليم: الصويرة 158726

1

01/01/10 58 علوم الحياة والرضرجاء دؤالي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 175789

0

02/09/15 12 علوم الحياة والرضيوسف امزيان

إقليم: الرحامنةإقليم: الصويرة 172249

8

02/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعبد النبي لكحائلي

2



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: شيشاوةإقليم: الصويرة 171957

8

24/10/13 7 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءأيوب التواتي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الصويرة 175766

7

02/09/15 12 التربية البدنيةالحسن المنصوري

إقليم: الحوزعمالة: مراكش 172213

0

02/09/14 18 الجتماعياتالمصطفى ابو العل

إقليم: شيشاوةإقليم: الرحامنة 140621

3

05/09/08 22 اللغة النجليزيةلحسن ابو عزة

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 175779

2

02/09/15 12 اللغة النجليزيةعبد الكبير البرداني

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 36376316/09/89 28 علوم الحياة والرضعبد الواحد عبيد ا

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: الرحامنة 144646

6

05/09/07 22 الفلسفةمولي ادريس بنشريف

إقليم: اليوسفيةإقليم: آسفي 154631

5

07/09/09 22 علوم الحياة والرضدراركي عبد السلم

إقليم: الرحامنةإقليم: اليوسفية 140011

7

07/09/05 22 اللغة الفرنسيةفائز مونية

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175639

3

02/09/15 22 اللغة النجليزيةرضوان ازويقير

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175641

3

02/09/15 22 اللغة النجليزيةوحيدي المصطفى

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175653

6

02/09/15 22 الجتماعياتعز الدين الصقلي

إقليم: الصويرةإقليم: اليوسفية 172540

5

02/09/15 12 الرياضياتسعيف زكرياء

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175657

4

02/09/15 12 الرياضياتطارق اسكندراني

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175657

5

02/09/15 12 الرياضياتكريم محمدي

إقليم: قلعة  السراغنةإقليم: اليوسفية 175659

0

02/09/15 12 الرياضياتسعيد نعيم

إقليم: شيشاوةإقليم: اليوسفية 172226

2

02/09/14 28 علوم الحياة والرضهند اشبان

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 155138

1

01/01/10 24 علوم الحياة والرضزوهير عنتري

3



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش - آسفي07

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 169126

6

03/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضفاتحة الخير أبوفوزية

إقليم: آسفيإقليم: اليوسفية 175665

9

02/09/15 12 علوم الحياة والرضرضوان دايمي

4



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

02

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: بركان 112019

3

16/09/98 42 الترجمةبوعلي عبدالله

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 172475

8

02/09/15 22 اللغة العربيةميساوي محمد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172475

9

02/09/15 12 اللغة العربيةاعزيز محمد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172476

0

02/09/15 12 اللغة العربيةجربوع مراد

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172450

6

02/09/14 8 إلتحاق بالزوجةاللغة الفرنسيةمحمد لمجون

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172471

3

02/09/15 12 اللغة النجليزيةعبد الرحيم ينعوري

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172472

7

02/09/15 12 اللغة النجليزيةأيوب بلغربي

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172473

3

02/09/15 12 اللغة النجليزيةلمليلس محمد

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172460

4

02/09/15 22 الرياضياتالفشتالي عبد المنعم

إقليم: بركانإقليم: الدريوش 172461

9

02/09/15 22 الرياضياتعبد الحق العمراوي

إقليم: الناضورإقليم: الدريوش 172460

1

02/09/15 12 الرياضياتعمري محمد أمين

إقليم: جرادةإقليم: الدريوش 172460

8

02/09/15 12 الرياضياتقادة محمد

إقليم: تاوريرتإقليم: الدريوش 169142

4

03/09/13 24 الفلسفةشقراوي عبد السلم

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: الدريوش 175805

3

02/09/15 12 الفلسفةالفزازي عبد الحبيب

إقليم: تاوريرتإقليم: فجيج 169040

4

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةأغمير لطيفة

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 172471

2

02/09/15 12 اللغة النجليزيةباني لحسن

إقليم: الدريوشإقليم: فجيج 172452

3

02/09/15 12 الجتماعياتبالحاج محمد

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشرق02

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الناضورإقليم: فجيج 172458

7

02/09/15 12 الرياضياتبلهادي فؤاد

إقليم: جرسيفإقليم: فجيج 172459

5

02/09/15 12 الرياضياتسعيد مرزوق

إقليم: جرادةإقليم: فجيج 172460

5

02/09/15 12 الرياضياتزايد محمد

عمالة: وجدة - أنكادإقليم: فجيج 175804

1

02/09/15 12 الفلسفةمزوري محسن

إقليم: الناضورإقليم: جرسيف 168468

8

03/09/13 26 اللغة العربيةازيرار سعيد

إقليم: تاوريرتإقليم: جرسيف 172474

4

02/09/15 12 اللغة النجليزيةالياس سقال

إقليم: الدريوشإقليم: جرسيف 168481

6

03/09/13 22 المعلومياتمهداد سعيد

إقليم: تاوريرتإقليم: جرادة 115545

2

16/09/99 56 اللغة الفرنسيةخالد محب

إقليم: الناضورإقليم: جرادة 128507

1

07/09/05 82 اللغة السبانيةجعطيط محمد

إقليم: الدريوشإقليم: جرادة 172437

3

02/09/14 18 الرياضياتزيتوني نبيل

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 144766

1

05/09/07 38 اللغة العربيةالعوني جمعة

إقليم: جرادةإقليم: الناضور 167933

8

01/01/12 22 اللغة العربيةرضى  العموري

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 172476

1

02/09/15 22 اللغة العربيةفدوى فزازي

إقليم: تاوريرتإقليم: الناضور 172478

7

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةزاهري سهام

إقليم: جرادةإقليم: تاوريرت 150370

0

05/09/08 24 اللغة الفرنسيةهشام بالخصومي

2



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

04

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 123385

2

06/09/01 42 اللغة الفرنسيةعبد الحفيظ اعبدي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 126317

3

04/09/02 38 اللغة الفرنسيةعجعوج حنان

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 115643

9

16/09/99 22 اللغة الفرنسيةبديعة   فاضل

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 117494

2

11/09/00 12 اللغة الفرنسيةايت المختار سومية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: القنيطرة 159914

0

02/09/11 12 اللغة الفرنسيةالبوزيدي لبنى

إقليم: سيدي قاسمإقليم: القنيطرة 175742

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةفدوى خراز

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 144737

5

05/09/07 32 الرياضياتمولي يوسف الزاكي

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 154614

3

01/01/10 30 الرياضياتالواز مولود

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 123629

3

06/09/01 38 التربية البدنيةالحراق يونس

عمالة: سلإقليم: القنيطرة 168973

3

03/09/13 24 التربية البدنيةإيمان ريم كريكز

عمالة: سلإقليم: الخميسات 141054

2

06/09/06 28 اللغة الفرنسيةإمان  مغطوص

إقليم: سيدي سليمانإقليم: الخميسات 190526

0

01/01/17 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةشيماء دحان

إقليم: القنيطرةإقليم: الخميسات 127925

6

07/09/04 58 اللغة النجليزيةرحان عدنان

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 159078

2

26/07/10 52 الرياضياتفاطمة الفللي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 154262

3

06/04/09 12 الرياضياتحسين اربينة

عمالة: سلإقليم: الخميسات 172522

4

02/09/15 12 الرياضياتخالد بلعباس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172522

5

02/09/15 12 الرياضياتاسماعيل بلعناب

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172522

7

02/09/15 12 الرياضياتأسعد علوي محمدي

عمالة: سلإقليم: الخميسات 172522

8

02/09/15 12 الرياضياتالحضيري محمد

عمالة: سلإقليم: الخميسات 172522

9

02/09/15 12 الرياضياتبابا يونس

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: الخميسات 172523

0

02/09/15 12 الرياضياتمحمد أمزيل

عمالة: سلعمالة: الرباط 154670

1

01/01/10 16 اللغة الفرنسيةالورديغي رشيد

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: الرباط 117277

3

13/09/02 26 إلتحاق بالزوجاللغة السبانيةنادية بنزوين

عمالة: سلعمالة: الرباط 159350

5

05/09/11 12 اللغة اليطاليةنبيل مادا

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 123361

4

14/09/01 48 اللغة الفرنسيةسالمي منال

إقليم: القنيطرةعمالة: سل 127809

4

07/09/04 42 اللغة الفرنسيةرشيد نسرين

عمالة: الرباطعمالة: سل 172530

4

02/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنرجس الخياري

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 141054

0

07/09/06 42 الرياضياتأحمد  منصور

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 172522

6

02/09/15 12 الرياضياتسكينة بلبصير

عمالة: الصخيرات  - تمارةعمالة: سل 32514429/09/87 34 التربية البدنيةمغسلي فؤاد

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 159890

5

05/09/11 12 اللغة الفرنسيةاسعيدي رضا

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 172531

8

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةرشيد بمنطا

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 175744

1

02/09/15 12 اللغة النجليزيةفريد العسيري

عمالة: الرباطإقليم: سيدي قاسم 158971

0

02/09/10 40 اللغة السبانيةسهام اوشارية

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 159657

0

18/11/11 22 الرياضياتعلي بنسي

2



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الخميساتإقليم: سيدي قاسم 172568

2

02/09/15 12 الرياضياتالمنصور محسين

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي قاسم 172568

3

02/09/15 12 الرياضياتسرسيف رشيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي قاسم 154376

6

02/09/09 24 التربية البدنيةاحميدوش  منعم

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 147921

7

02/09/14 18 التربية البدنيةسمير ناصري

عمالة: سلإقليم: سيدي قاسم 172517

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةرحماني هيام

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 172519

9

02/09/15 12 التربية البدنيةسعد ندالي

إقليم: سيدي سليمانإقليم: سيدي قاسم 172520

0

02/09/15 12 التربية البدنيةزينو مروان

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 117206

9

10/12/01 60 اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء كراعي

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 87500029/10/85 54 اللغة الفرنسيةسعيدة بوركيبة

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 144669

3

05/09/07 46 اللغة الفرنسيةنورة ختران

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 172531

6

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةهناء الهيلوفي

عمالة: سلإقليم: سيدي سليمان 172531

7

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةهدى الكفيفة

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 159930

8

05/09/11 12 اللغة الفرنسيةالبضوري مريم

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 144375

5

05/09/07 36 اللغة اليطاليةصام زهيد

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 33828417/09/88 102 الرياضياتالقديم زكرياء

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 190522

9

01/01/17 6 إلتحاق بالزوجةالرياضياتحاتم مازن

إقليم: القنيطرةإقليم: سيدي سليمان 168980

2

03/09/13 34 التربية البدنيةصفاء باطي

عمالة: الصخيرات  - تمارةإقليم: سيدي سليمان 123678

8

06/09/01 22 التربية البدنيةعبد المالك الرفضي

3



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الرباط - سل - القنيطرة04

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: سيدي قاسمإقليم: سيدي سليمان 128265

5

07/09/05 12 التربية البدنيةيونس الحطاب

4



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

09

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 159257

4

01/03/11 22 اللغة العربيةلحسن اوجاعة

إقليم: شتوكة آيت باهاعمالة: أكادير  إدا وتنان 159252

7

01/03/11 22 اللغة الفرنسيةاوبها الحسن

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 115814

0

16/09/99 22 اللغة العربيةالصالحي سعيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 175643

7

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالمرتقي فتيحة

إقليم: تارودانتإقليم: شتوكة آيت باها 154655

1

07/09/09 24 اللغة النجليزيةالديوري سعيد

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 128261

6

07/09/05 50 اللغة السبانيةايت بل محمد

عمالة: أكادير  إدا وتنانإقليم: شتوكة آيت باها 144637

8

05/09/07 46 اللغة اللمانيةهشام أكناو

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 169120

7

03/09/13 26 الفلسفةمحمد احشوش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: شتوكة آيت باها 169120

9

03/09/13 16 الفلسفةايت لخلفت عبد ا

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 39846616/09/91 134 اللغة العربيةالحو أختار

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 141005

6

06/09/06 68 الفلسفةفاطمة  بنجواض

عمالة: أكادير  إدا وتنانعمالة: إنزكان ايت ملول 126621

0

02/09/09 48 الفلسفةامل اللحياني

إقليم: طاطاإقليم: تارودانت 150413

8

05/09/08 56 اللغة العربيةمحمد لوطفي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175695

1

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةالخنساء البيض

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175679

9

02/09/15 22 الرياضياتخديجة اقريش

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 126911

5

04/09/02 22 الفلسفةراشعيب مبارك

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: تارودانت 175681

5

02/09/15 22 الفلسفةعمر العكير

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس - ماسة09

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: تارودانت 175682

7

02/09/15 12 الفلسفةامبارك ايت خليفة

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 175810

6

02/09/15 22 اللغة العربيةعبد ا المحي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175775

7

02/09/15 22 اللغة النجليزيةعبد ا بويكزارن

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 175778

7

02/09/15 22 اللغة النجليزيةمنير اقلعي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 172489

3

02/09/15 22 الرياضياتنور الدين العزي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 172492

7

02/09/15 22 الرياضياتعائشة الزاكي

إقليم: شتوكة آيت باهاإقليم: طاطا 172523

4

02/09/15 22 الرياضياتعبد الرحيم بولكنا

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 172490

8

02/09/15 12 الرياضياتكريم جزولي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 172491

1

02/09/15 12 الرياضياتمحمد الداريسي

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 175764

7

02/09/15 12 التربية البدنيةياسين امقور

عمالة: إنزكان ايت ملولإقليم: طاطا 172568

4

02/09/15 12 الفلسفةعبد الكريم اولهو

إقليم: تارودانتإقليم: طاطا 172568

6

02/09/15 12 الفلسفةمحمد قاسمي

2



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

01

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 172358

4

03/09/14 28 اللغة العربيةرحيمي حنان

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 168997

4

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةأمعضار لطيفة

إقليم: العرائشإقليم: الحسيمة 175748

6

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمحمد شراح

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 158680

6

02/09/10 24 اللغة النجليزيةنايت صالح سعيد

إقليم: شفشاونإقليم: الحسيمة 172459

9

02/09/15 12 الرياضياتالزكاوي محمد

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172357

0

02/09/14 8 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةخشنة المختار

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175717

1

02/09/15 22 اللغة الفرنسيةمحمد أمين السباعي

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 172384

3

02/09/14 18 اللغة الفرنسيةوحدة حفيظة

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 132630

1

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةخوبابا عادل

إقليم: وزانإقليم: شفشاون 175717

2

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةقداد عبد المنعم

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175720

2

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةمحمد القرقري

إقليم: الحسيمةإقليم: شفشاون 175721

1

02/09/15 12 اللغة الفرنسيةالفيللي محمد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 83699501/05/93 92 اللغة النجليزيةعبد الله اغزال

إقليم: العرائشإقليم: شفشاون 175147

9

02/09/14 18 اللغة النجليزيةمروان لغرابي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: شفشاون 175709

2

02/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةبنيعيش منصف

عمالة: المضيق - الفنيدقإقليم: شفشاون 158503

3

05/09/11 38 الرياضياتالفاضل محمد زين العابدين

إقليم: الحسيمةإقليم: العرائش 154339

9

02/09/09 7 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحفصة اشجيجم

1



الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

طنجة - تطوان - الحسيمة01

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية الجهوية لساتذة التعليم الثانوي 

التأهيلي و التعليم الثانوي التقني   لسنة 2017

م. النقط

02/06/2017

ملحظات
المادة المطلوبةالمديرية القليمية  للتعيينالمديرية القليمية  الصلية

تاريخ التوظيف
نوع الطلب

إقليم: الحسيمةإقليم: العرائش 34049916/09/88 24 اللغة الفرنسيةمسعودي رشيد

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 175147

5

02/09/14 18 اللغة النجليزيةهاجر العلمي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: العرائش 190461

5

02/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةخربوش سهام

إقليم: شفشاونإقليم: وزان 175715

1

02/09/15 12 اللغة العربيةعبدالحافظ الغلبزوري

إقليم: العرائشإقليم: وزان 168999

1

03/09/13 24 اللغة الفرنسيةإلهام الهواري

إقليم: الحسيمةإقليم: وزان 175709

0

02/09/15 12 اللغة النجليزيةحموتي ابراهيم

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 175709

7

02/09/15 12 اللغة النجليزيةعبد العظيم الصمدي

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175709

8

02/09/15 12 اللغة النجليزيةباحمي رضوان

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: وزان 175710

9

02/09/15 12 اللغة النجليزيةمنير هيسور

إقليم: فحص - انجرةإقليم: وزان 140986

5

06/09/06 42 اللغة السبانيةاعطل ياسين

عمالة: طنجة - أصيلإقليم: تطوان 190603

7

02/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةابتسام بغوز

إقليم: تطوانعمالة: المضيق - الفنيدق 150491

3

05/09/08 30 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةفدوى مسرور 

إقليم: الحسيمةعمالة: المضيق - الفنيدق 12225016/09/81 12 الرياضياتالصالحي عبد الحفيظ

2




